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De hel
Laat anderen zwijgen over de hel, als ze dat willen, ik mag dat niet! Ik zie hem duidelijk in de
Schrift en ik móet er over spreken. Ik vrees dat duizenden op de brede weg zijn die er heen
leidt, en ik zou hen wakker willen schudden omdat het gevaar voor hen dreigt.
Wat zou u zeggen van een man die zag dat het huis van zijn buurman in gevaar was op te
branden, en die hem niet waarschuwde? Bewaar me voor nieuwe en vreemde theorieën
over de hel en de eeuwigheid van de straf. Bewaar me voor het maken van een eigen god een god die een hemel heeft voor iedereen en een hel voor niemand; een god die alleen
maar liefde is en niet heilig; een god die kan toestaan dat kwaad en goed naast elkaar bestaan hier op aarde, maar die in de eeuwigheid geen onderscheid zal maken tussen goed en
kwaad.
Dat is niet de God van de Bijbel, en naast de God van de Bijbel is er geen God. Beste lezer, er
is een hel! Pas op dat u het niet te laat ontdekt! U moet de Bijbel nemen zoals hij is. U moet
alles lezen en alles geloven. Waag het niet te zeggen: Ik verwerp dat punt, want ik kan het
niet in overeenstemming brengen met mijn gedachten.
Ja maar, o mens, wie bent u, dat u tegen God het woord opneemt? (zie Rom. 9:20). Zeg over
ieder hoofdstuk van de Bijbel: ‘Spreek, Heer, want Uw knecht luistert!’ Als de mensen dit
deden, zouden ze de leer van de eeuwige straf voor de bozen nooit verwerpen. ‘En dezen
zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven!’ (Matth.
25:46).
J.C. Ryle

